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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Göd Város Önkormányzata Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottságának
2017. december 18-án, 16.00 órakor kezdődő soron következő nyílt ülésén polgármesteri
hivatal hivatalos helyiségében.

Jelen vannak: jelenléti ív szerint (Lőrincz László, Dr. Megyery Csaba és Szász-Vadász Endre
távolmaradását jelezte.)

Tárgy: a bizottság rendes –nyílt - ülése

Szabó Csaba megállapítja, hogy a bizottság határozatképes, 4 tag van jelen.
Elnök úr tájékoztatja a Bizottság tagjait, hogy a meghívó szerinti 2., 3., és 4. napirendi pont levételre
kerül az előterjesztő hiánya miatt.
Az alábbi egyebek napirendi pontok kerülnek felvételre:
Egyebek 1. napirendi pont: 2017. évi Közbeszerzési terv 5. sz. módosítása,
Egyebek 2. napirendi pont: Állami utak tulajdonba vétele,
Egyebek 3. napirendi pont: „Kinizsi utca burkolat felújítása és szélesítése az Ady Endre út és Kádár
utca között” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményére vonatkozó döntés (zárt ülés),
Egyebek 4. napirendi pont: Kamarai jogtanácsos álláshely létrehozása a Polgármesteri Hivatalban,
Egyebek 5. napirendi pont Helyi rendőrőrs karácsonyi vendéglátása napirend.
Dr. Pintér György kérésére a meghívó szerinti 10. napirendi pontot 2. napirendi pontként tárgyalják.

Szabó Csaba: Felkéri a bizottság tagjait, hogy szavazzanak a napirendi pontokról és azok sorrendjéről.

A bizottság tagjai 4 „igen” egyhangú szavazattal elfogadják fenti javaslatot és az alábbi napirendi
pontok tárgyalását:

NAPIRENDI PONTOK:

1) Jegyzőkönyv-hitelesítő választása
Előterjesztő: Szabó Csaba elnök

2) A Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetési
határidejének módosítása
Előterjesztő: Dr. Pintér György alpolgármester

3) Egyebek 1.: 2017. évi Közbeszerzési terv 5. sz. módosítása
Popele Julianna Beruházási és Városüzemeltetési Osztály vezetője

4) 2018. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv jóváhagyása
Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző

5) A Képviselő-testület 2018. évi munkatervének elfogadása
Előterjesztő: Markó József polgármester

6) Közterület-használati díjtételek módosítása
Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző

7) Köztemetői díjmértékek felülvizsgálata
Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző
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8) Tulajdonosi hozzájárulás a Duna-part Nyaralóházak területén új polgárőriroda
létesítéséhez
Előterjesztő: Markó József polgármester

9) Egyebek 2.: Állami utak tulajdonba vétele
Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző

10)Egyebek 4.: Kamarai jogtanácsos álláshely létrehozása a Polgármesteri Hivatalban
Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző

11)Egyebek 6.: Helyi rendőrőrs karácsonyi vendéglátása
Előterjesztő: Szabó Csaba PEKJB elnök

12)Egyebek 3.: „Kinizsi utca burkolat felújítása és szélesítése az Ady Endre út és Kádár utca
között” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményére vonatkozó döntés (zárt ülés)
Előterjesztő: Popele Julianna Beruházási és Városüzemeltetési Osztály vezetője

13)„Villamos energia beszerzése Göd Város Önkormányzata és Intézményei részére 2018-2019.
évre” - tárgyú közbeszerzési eljárás eredményére vonatkozó döntés (zárt ülés)
Előterjesztő: Popele Julianna Beruházási és Városüzemeltetési Osztály vezetője, Ilyés
Benjámin ügyvezető (Villanyáram Energia Tanácsadó Bt.)

14)„Napelemes rendszer kialakítása a Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola épületein” – tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása (zárt ülés)
Előterjesztő: Popele Julianna Beruházási és Városüzemeltetési Osztály vezetője

15)„Göd Város Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő helyszíneken közterület
fenntartási, parkgondozási, hó-eltakarítási munkák 2017-2019” tárgyú közbeszerzési
eljárás eredményére vonatkozó döntés (zárt ülés)
Előterjesztő: Popele Julianna Beruházási és Városüzemeltetési Osztály vezetője

16)„Jedlik Ányos Terv – Elektromos töltőállomások alprogram helyi önkormányzatok
részére” című GZR-T-Ö-2016-0061 azonosítószámú támogatás keretében megvalósuló
elektromos töltőpont kialakítására és üzemeltetésére” - tárgyú beszerzési eljárás
eredményére vonatkozó döntés (zárt ülés)
Előterjesztő: Popele Julianna Beruházási és Városüzemeltetési Osztály vezetője

Napirendi pontok tárgyalása

1) napirendi pont: Jegyzőkönyv-hitelesítő választása

Szabó Csaba: A mai jegyzőkönyv hitelesítőjének javasolja Lenkei György képviselő, bizottsági tagot.
Felkéri a bizottság tagjait, hogy szavazzanak a javaslatról.

A bizottság tagjai 4 „igen”, egyhangú szavazattal Lenkei György képviselő, bizottsági tagot választják
meg e jegyzőkönyv hitelesítőjének.

2) napirendi pont: A Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. részére nyújtott tagi
kölcsön visszafizetési határidejének módosítása
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Dr. Pintér György: A Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. részére Göd Város Önkormányzata
többször adott tagi kölcsönt. Összesen 30 millió forintot beszélünk. A Kft. mostanában nem tudja
visszafizetni ezt a pénzt. Azzal a kéréssel fordultak az Önkormányzathoz, hogy a tagi kölcsön
visszafizetési határideje módosításra kerüljön 2018. június 31-ig.

A bizottság – 4 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

143/2017. (XII. 18.) PEKJB határozat

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága javasolja
elfogadni a Képviselő-testületnek a Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-nek nyújtott tagi
kölcsön visszafizetési határidejéről szóló határozati javaslatot:

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy a Göd Város
Önkormányzata által a Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (képviseli: Dr. Hetényi
Tamás és Sillóné Kőműves Mónika ügyvezetők, cégjegyzékszám: 13-09-164566, adószáma:
24384135-2-13) részére korábban biztosított, összesen 30 millió forint összegű tagi kölcsönök
visszafizetési határideje 2018. június 30-ra módosuljon.

Határidő: értelemszerű
Felelős: Markó József, polgármester, Dr. Szinay József, címzetes főjegyző

Dr. Hetényi Tamás és Sillóné Kőműves Mónika ügyvezetők

3) napirendi pont: 2017. évi Közbeszerzési terv 5. sz. módosítása

Popele Julianna: Mindig módosítani szükséges az éves közbeszerzési tervet, ha bármilyen módosítás
szükséges a közbeszerzésekben. A Csónakház felújítása kapcsán nem lett kész a Magyar Kajak-Kenu
Szövetség által a szükséges pályázati dokumentum, ezért kivételre kerül. Ez miatt ismét módosítani
kell a közbeszerzési tervet.

A bizottság – 4 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

144/2017. (XII. 18.) PEKJB határozat

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága javasolja
elfogadni a Képviselő-testületnek a 2017. évi 5. sz. módosított közbeszerzési tervről szóló
határozati javaslatot:

Göd Város Önkormányzat
Képviselő-testület jóváhagyja Göd Város Önkormányzata 2017. évi 5. sz. módosított
közbeszerzési tervét az alábbiak szerint:

Göd Város Önkormányzata
2017. évi 5. sz. módosított Közbeszerzési terve

Közbeszerzés
tárgya

Közbeszerzés megnevezése eljárás-
rend

Tervezett eljárási
típus

Építési
beruházás

Göd, Iparterület Csapadékvíz elvezető
csatorna építése kivitelezési munkái

Nemzeti A Kbt. Harmadik
Része szerinti, a Kbt.
115. § (1) bekezdése
szerinti, hirdetmény
nélküli, közvetlen
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felhívással induló
Közbeszerzési Eljárás

Építési
beruházás

Göd, 21107. j. út és a 038 hrsz-ú út
(Nemeskéri-Kiss Miklós út) körforgalmú
csomópont építése kivitelezési munkái Uniós

értékhatá
rt elérő
értékű

A Kbt. Második része
szerinti a Kbt. 104§

közösségi
Keretmegállapodásos

eljárás

Göd, Duna út és Ady Endre út (21107. j. út)
felújítása, valamint a Duna út - 2 sz. főúti
csomópont átépítése kivitelezési munkái
Göd, Belterületi utak építése
Fóti út és Munkácsy Mihály út csomópont
építése kivitelezési munkái

Árubeszerzés Autóbuszok beszerzése Közösségi
értékhatá
rt elérő
értékű

Kbt. II. része szerinti
közösségi nyílt
közbeszerzési eljárás

Árubeszerzés Villamos energia beszerzés Nemzeti Kbt. 113. § szerinti,
közösségi értékhatár
alatti, nyílt eljárás

Szolgáltatás-
megrendelése

Közterület-fenntartás Nemzeti Kbt. 113. § szerinti,
közösségi értékhatár
alatti, nyílt eljárás

Építési
beruházás

Napelemes rendszer kialakítása a Gödi
Németh László Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola épületein

Nemzeti Kbt. 113. § (1)
szerinti, uniós
értékhatár alatti, nyílt
eljárás

Építési
beruházás

Kinizsi utca burkolat felújítása és szélesítése
az Ady Endre út és Kádár utca között

Nemzeti A Kbt. Harmadik
Része szerinti, a Kbt.
115. § (1) bekezdése
szerinti, hirdetmény
nélküli, közvetlen
felhívással induló
Közbeszerzési Eljárás

Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester

4) napirendi pont: 2018. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv jóváhagyása

Szabó Csaba: Az elnök ismertette az előterjesztés előterjesztő hiányában.

A bizottság – 4 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

145/2017. (XII. 18.) PEKJB határozat

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága javasolja
elfogadni a Képviselő-testületnek a Danubius Expert Audit Kft. belső ellenőrzési vezetője által
készített 2018. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervet.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Szinay József címzetes főjegyző

5) napirendi pont: A Képviselő-testület 2018. évi munkatervének elfogadása
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Szabó Csaba: Előterjesztő hiányában ismertette az előterjesztést.

Lenkei György: Eddig szerdai napokról módosult csütörtöki napokra a Képviselő-testületi ülések
napja.

A bizottság – 4 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

146/2017. (XII. 18.) PEKJB határozat

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága elfogadja
a Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. évi munkatervét.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Szinay József címzetes főjegyző

6) napirendi pont: Közterület-használati díjtételek módosítása

Lenkei György: Kovacsik Tamás képviselő úr Városfejlesztési Bizottsága szintén tárgyalta ezt a
napirendi pontot. A Bizottsági ülésen elhangzott, hogy az erről szóló rendeletet át kell dolgozni
alaposan, melyre felkérték Dr. Nagy Atilla aljegyző urat. A Városfejlesztési Bizottság ülésén nem
született erről a napirendről döntés. 0

Szabó Csaba: Javasolja, hogy a Városfejlesztési Bizottság döntése alapján a Pénzügyi Ellenőrző,
Közbeszerzési és Jogi Bizottság is vegye le napirendről. Kéri a tagok támogatását ebben.

A bizottság – 4 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

147/2017. (XII. 18.) PEKJB határozat

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága a
„Közterület-használati díjtételek módosításáról” szóló napirendi pontot leveszi a napirendek
közül.
Továbbá a Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság felkéri Dr. Nagy Atilla aljegyző
urat, hogy a közterületek használatáról szóló rendelet átdolgozására.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Szabó Csaba PEKJB elnök

7) Köztemetői díjmértékek felülvizsgálata

Szabó Csaba: Ismertette az előterjesztés lényegét, mégpedig, hogy a díjak változatlanok maradtak.

A bizottság – 4 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

148/2017. (XII. 18.) PEKJB határozat

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága javasolja
elfogadni a Képviselő-testületnek a temetőkről, a temetkezési tevékenységekről és a
köztemetőkre vonatkozó díjak mértékének felülvizsgálatáról szóló határozati javaslatot:
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Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 30/2011. (X. 27.) önkormányzati rendeletének
mellékletében található, köztemetőkre vonatkozó díjak mértékeket felülvizsgálta és ennek
eredményeként úgy határoz, hogy azok 2018. január 1-ével történő módosítása nem indokolt.

Felelős: Markó József polgármester, Rataj András Településellátó Szervezet igazgatója
Határidő: azonnal

8) napirendi pont: Tulajdonosi hozzájárulás a Duna-part Nyaralóházak területén új
polgárőriroda létesítéséhez

Szabó Csaba: A Polgárőrség a Dunaparti Nyaralóházak kapujánál található épületbe kívánnak
kialakítani egy polgárőr irodát. Ezzel is megkönnyítve a munkájukat. Ehhez szükséges egy tulajdonosi
hozzájárulás.

A bizottság – 4 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

149/2017. (XII. 18.) PEKJB határozat

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága javasolja
elfogadni a Képviselő-testületnek a Duna-part Nyaralóházak területén polgárőriroda
létesítéséhez szükséges tulajdoni hozzájárulásról szóló határozati javaslatot:

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
hozzájárul, hogy a Göd Városi Polgárőrség a Duna-part Nyaralóházak (cím: 2132 Göd, Jósika u.
14.) területén található porta épületen belül új polgárőrirodát alakítson ki és azt ingyenesen
birtokba, valamint használatba vegye a település közbiztonságának biztosításában való
közreműködés céljából.
Felelős: polgármester
Hivatali felelős: címzetes főjegyző
Határidő: azonnal

9) Egyebek 2.: Állami utak tulajdonba vétele

Szabó Csaba: Előterjesztő hiányában ismerteti az előterjesztést.

A bizottság – 4 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

150/2017. (XII. 18.) PEKJB határozat

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága javasolja
elfogadni a Képviselő-testületnek az állami utak tulajdonba vételéről szóló határozati javaslatot:

Göd Város Önkormányzatának Képviselő testülete

a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 32. §. (3) bekezdésére figyelemmel a
 Göd külterület 0171 hrsz alatt felvett, „Kivett út” megnevezésű, 163 m2 területű,
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 Göd belterület 2223 hrsz alatt felvett, természetben 2131 Göd, Köztársaság út alatti
„Kivett országos közút” megnevezésű, 3.189 m2 területű,

 Göd belterület 2224 hrsz alatt felvett, természetben 2131 Göd, Rákóczi út alatti „Kivett
országos közút” megnevezésű, 1 ha 9309 m2 területű,

 Göd belterület 4657/1 hrsz alatt felvett, természetben 2131 Göd, Duna út alatti „Kivett
közterület” megnevezésű, 298 m2 területű,

 Göd belterület 4832 hrsz alatt felvett, természetben 2131 Göd, Rákóczi út alatti „Kivett
országos közút” megnevezésű, 7236 m2 területű,

ingatlanok tulajdonjogának átadását kérelmezi és azokat – ingyenesen - köszönettel átveszi.

Felelős: polgármester
Hivatali felelős: címzetes főjegyző
Határidő: azonnal

10) Egyebek 4.: Kamarai jogtanácsos álláshely létrehozása a Polgármesteri Hivatalban

Szabó Csaba: Ismerteti az előterjesztést előterjesztő hiányában. A Polgármesteri Hivatalban hosszú
évek óta foglalkozik dr. Garabon Sándor jogtanácsost, aki rendszeresen képviseli az Önkormányzatot
peres ügyekben, bíróság előtt. Jogszabályi változás miatt 2018. január 1-től csak úgy lehetséges őt az
Önkormányzat képviseletével megbízni, ha munkaszerződéssel, kamarai jogtanácsosként alkalmazza
őt a Polgármesteri Hivatal. Mivel továbbra is szeretné a Polgármesteri Hivatal dr. Garabon Sándor
jogtanácsost foglalkoztatni, ehhez szükséges 1 fő álláshely létrehozása a hivatalban. Az álláshely
létrehozásával, a megváltozott feltételrendszer miatt a havi bért 400 000 Ft+19,5 %, azaz összesen
478 000 Ft/hó-ban legyen meghatározva, ami éves szinten 5 736 000 Ft-ot jelent.

A bizottság – 4 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

151/2017. (XII. 18.) PEKJB határozat

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága javasolja
elfogadni a Képviselő-testületnek kamarai jogtanácsos álláshely létrehozásáról szóló határozati
javaslatot:

Göd Város Önkormányzatának képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Polgármesteri Hivatal
álláshelyeinek számát 1 fővel megemeli. Az álláshely kamarai jogtanácsos foglalkoztatására
került létrehozásra.
Az álláshelyhez kapcsolódó bér összege 400 000 Ft/hó+19,5 %, azaz összesen 5 736 000 Ft/év. A
város 2018. évi költségvetési rendeletében tervezhető a létszám és bérelőirányzat. Az álláshely
2018. január 1-től betölthető.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Markó József polgármester, dr. Szinay József címzetes főjegyző
Forrás: 2018. évi költségvetési rendelet

11) Helyi rendőrőrs karácsonyi vendéglátása

Szabó Csaba: A helyi rendőrőrs munkatársai egész évben végzik a munkájukat, járőrőznek a városban,
ügyelnek a közbiztonságra. Felvetése az lenne, hogy a helyi rendőrőrs munkatársai részére a Pénzügyi
Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság biztosítson lehetőséget és valahol egy vacsorát vagy egy
ebédet finanszírozzanak így karácsony alkalmából. Kéri a Bizottság tagjait, hogy támogassák
döntésében.
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A bizottság – 4 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

152/2017. (XII. 18.) PEKJB határozat

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága úgy dönt,
hogy a Gödi Rendőrőrs állományát megvendégeli karácsony alkalmából és erre a célra 80000 és
annak járuléka erejéig biztosít forrást a saját bizottsági kerete terhére.

Forrás: 2017. évi PEKJB pénzügyi kerete
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Szabó Csaba PEKJB elnök

A bizottság – 4 – igen, egyhangú szavazattal zárt ülést rendel el az alábbi napirendi pontok
megtárgyalására:

12) Egyebek 3.: „Kinizsi utca burkolat felújítása és szélesítése az Ady Endre út és Kádár
utca között” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményére vonatkozó döntés (zárt ülés)
Előterjesztő: Popele Julianna Beruházási és Városüzemeltetési Osztály vezetője

13) „Villamos energia beszerzése Göd Város Önkormányzata és Intézményei részére 2018-
2019. évre” - tárgyú közbeszerzési eljárás eredményére vonatkozó döntés (zárt ülés)
Előterjesztő: Popele Julianna Beruházási és Városüzemeltetési Osztály vezetője, Ilyés
Benjámin ügyvezető (Villanyáram Energia Tanácsadó Bt.)

14) „Napelemes rendszer kialakítása a Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola épületein” – tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása (zárt ülés)
Előterjesztő: Popele Julianna Beruházási és Városüzemeltetési Osztály vezetője

15) „Göd Város Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő helyszíneken közterület
fenntartási, parkgondozási, hó-eltakarítási munkák 2017-2019” tárgyú közbeszerzési
eljárás eredményére vonatkozó döntés (zárt ülés)
Előterjesztő: Popele Julianna Beruházási és Városüzemeltetési Osztály vezetője

16) „Jedlik Ányos Terv – Elektromos töltőállomások alprogram helyi önkormányzatok
részére” című GZR-T-Ö-2016-0061 azonosítószámú támogatás keretében megvalósuló
elektromos töltőpont kialakítására és üzemeltetésére” - tárgyú beszerzési eljárás
eredményére vonatkozó döntés (zárt ülés)
Előterjesztő: Popele Julianna Beruházási és Városüzemeltetési Osztály vezetője

Szabó Csaba megköszöni a Bizottsági tagoknak az egész éves munkát. Továbbá megköszöni
a vendégeknek a részvételt és a nyílt ülést bezárja.

K.m.f.

Szabó Csaba Lenkei György
elnök jegyzőkönyv-hitelesítő


